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Onderwerp  Schoolvoetbaltoernooi 2017 

 

 

 

Geachte mevrouw/heer, 

 

Het schoolvoetbaltoernooi voor basisscholen in de gemeente Velsen wordt dit schooljaar gespeeld van 
13 maart tot en met 13 april 2017 in de uren direct na schooltijd. 
 
De organisatie is in handen van de heer G. Verwoort en mevrouw H. van Ombergen in samenwerking 
met de afdeling Sportzaken van de gemeente Velsen en de Schoolsportcommissie. 
 
De wedstrijden worden gespeeld op sportpark Schoonenberg bij vv IJmuiden, Tolsduinerlaan 8, 1981 
EC Velsen-Zuid 0255-517170. 
De finales worden gespeeld op donderdag 13 april 2017 op het hoofdveld van SC Telstar op sportpark 
Schoonenberg.  
 

LET OP: Bijgaand ontvangt u een teamregistratieformulier. Inschrijving is alleen in persoon mogelijk op 
woensdag 15 februari 2017 tussen 13.00 en 16.00 uur in de horeca van Sporthal IJmuiden-Oost, 
Tiberiusplein 6, 1971 HN Ijmuiden,0255-517821. Dus niet meer via de post of per email. Graag 1 
contactpersoon per school met alle inschrijvingen. 

 
Er wordt gespeeld volgens de reglementen en bepalingen van de KNVB. 
 
Bij de jongens groep 7 en 8 kan alleen met 11-tallen worden ingeschreven. Bij de meisjes groep 7 en 8 
kan alleen met 7-tallen worden deelgenomen. Indien een school problemen heeft met het creëren van 
een meisjes team groep 7 en 8, mogen zij meedoen met de jongens. Het is niet toegestaan om jongens 
mee te laten doen met een meisjesteam.  
Leerlingen uit groep 7 en 8 kunnen deelnemen als zij geboren zijn op of na 01-10-2004 en tot dezelfde 
school behoren. Per team mogen 3 dispensatiespelers meedoen. Als peildatum voor deze spelers geldt 
dat zij geboren moeten zijn op of na 01-10-2003. 
  
Voor leerlingen uit groep 5 en 6 kan alleen met jongens 7-tallen en meisjes 7-tallen ingeschreven 
worden. 
Jongens en meisjes uit groep 5 en 6 zijn gerechtigd tot deelname wanneer zij op of na 01-10-2006 
geboren zijn en tot dezelfde school behoren. Per team worden 2 dispensatiespelers toegestaan. Als 
peildatum voor deze spelers geldt dat zij geboren moeten zijn op of na 01-10-2005. 
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De organisatie van het schoolvoetbal Velsen heeft het schoolvoetbal convenant ontwikkeld voor 
deelname aan het schoolvoetbal. De organisatie gaat ervan uit dat de school bij inschrijving voor het 
schoolvoetbal Velsen 2017 akkoord gaat met de ondertekening van dit schoolvoetbalconvenant.  
Ondertekening van het schoolvoetbalconvenant kunt u direct doen door het convenant te downloaden 
op www.sportloketvelsen.nl/schoolsport en op 13 februari in te leveren of via de mail op te sturen naar 
sportzaken@velsen.nl . 
 
Daarnaast worden de volgende regels gehanteerd. 

 Een speler die door de scheidsrechter uit het veld wordt gestuurd is voor de eerst volgende 
wedstrijd geschorst. De toernooicommissie zal dit soort besluiten nemen, ook in andere 
voorkomende gevallen.   

 Elke school is verplicht om tijdens de wedstrijden 1 persoon aan te wijzen die namens de 
school het aanspreekpunt is voor de wedstrijdleiding. Geen trainer! 

 Ieder team moet bestaan uit leerlingen van dezelfde school. 

 Een speler / ster mag slechts uitkomen voor het team waarvoor hij / zij is opgegeven. 

 Meisjes en jongens niet in één team, behalve indien een school problemen heeft met het 
creëren van een meisjes team groep 7 en 8. Dan mogen zij meedoen met de jongens. 

 Uitgesloten van deelname zijn leerlingen; 
 die om gezondheidsredenen de lessen bewegingsonderwijs niet volgen. 
 waarvan de ouders, verzorgers of hoofden van instellingen deelname ongewenst 

achten. 
 
Het programma, de uitslagen van de wedstrijden en de standen van het schoolvoetbal kunt u lezen op 
de website: www.schoolvoetbalvelsen.nl  
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de organisatie schoolvoetbal 
Gerhard Verwoort:  06-22554284  
Hennie van Ombergen: 06-18887723 
Afdeling Sportzaken:  0255-567666 
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